Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
21/20013.(XII.30.) önkormányzati rendelet
a temetőről és temetkezések rendjéről
Cece Nagyközség Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
Törvény 41. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
I. FEJEZET
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Cece Nagyközségi Önkormányzat és a Cece Református
Egyházközség, valamint a Cece Római Katolikus Egyházközség,
között létrejött
megállapodásban foglalt sírhelyekre terjed ki.
(2) A cecei 1106 hrsz-ú temető a Római Katolikus Egyházközség, az 1105 és 1108 hrsz-ú
temető a Református Egyházközség tulajdonát képezi, és közös tulajdonuk az 1109 hrsz-ú
terület.
(3) Cece Nagyközségi Önkormányzatának tulajdonában temető nincsen, az Önkormányzat a
Törvény által rögzített kötelező közszolgáltatási feladatát e Rendelet 1. számú melléletét
képező együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint az egyházak tulajdonában lévő
temetőben – az igény jelentkezésekor soron következő sírhely biztosításával – látja el, a
temetés módja lehet egyházi vagy világi.
II. FEJEZET
2. A temető fenntartása, üzemeltetése
2.§ (1) A temető, valamint a temetőhöz vezető út, a temetőben található Cece község
Önkormányzat tulajdonát képező ravatalozó, fenntartása, üzemeltetése tárgyában az e
Rendelet 1. számú mellékletét képező együttműködési megállapodás az irányadó.
(2) Az önkormányzat gondoskodik:
a)
a ravatalozó épületének karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról,
b)
a ravatalozó körüli terület tisztántartásáról, gyomtalanításáról és síkos mentesítésről,
c)
a temetőben lévő vízvezeték-hálózat üzemeltetéséről,
d)
közüzemi díjak fizetéséről,
e)
szemétszállításról,
(3)Az a vállalkozó, aki a temetőben lévő sírhelyen végez munkálatokat és tevékenységéhez a
temetőben lévő vezetékes vizet használja, átalánydíjként 1 m3 vízdíjat köteles befizetni.
Tevékenységének megkezdéséét a Közös Hivatalba köteles bejelenteni.
(4) Az egyházak gondoskodnak:
f)
e rendelet által meghatározott nyilvántartások vezetéséről, megőrzéséről,
g)
sírhelyek megváltási díjának beszedéséről,
h)
a ravatalozó melletti terület kivételével a temető tisztántartásáról.
(5) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző
ellenőrzi.
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3. A temetési hely kialakításának rendje
3. § (1) A temető – nagyságától függően – sírhelytáblákra (parcella), a sírhely táblákat pedig
sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek
nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a
helyszínen es fel kell tüntetni.
4. A temetés
4.§ (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül
történik, egyházi vagy világi szertartás szerint. A világi temetés szertartásrendjét az
eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének,
vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó,
amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az
határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más
szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna.
(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében
nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.
(5) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta,
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt,
élő
házastársa vagy élettársa.
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pontja) a törvényes öröklés rendje
szerint
(6) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a
kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési
önkormányzat – jogszabályban meghatározott határidőn belül – gondoskodik.
5.§ (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezési jog gyakorlása a
temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és
mindezek gondozására terjed ki.
(2) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama ( használati idő):
e) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25
év,
f) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
g) sírbolt esetén 60 év,
h) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év,
i) urnasírbolt esetén 20 év.
(4) A sírhelyek megváltásáért és újraválásáért fizetendő díjak összegét a Rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
(5) Köztemetés esetén sírhelydíj nincs.
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6.§ (1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni
csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.
(2) Temetkezésre használt helyek:
a)
Koporsós temetés esetén:
aa) Sírhelyek: egy, illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely
ab) Gyermeksírhelyek
ac) Sírboltok ( kripták): legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből
álló temetési hely.
b) Hamvasztásos helyek esetén:
ba) Hamvakat tartalmazó urnák földe temetése: urnasírhelyek,
c) Hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezése: urnasírboltok.
(3) A temetési helyek méretei:
a) Sírhelyek (sírgödrök) méretei:
ab) Egyes sír mérete: hossza 2,1 méter, szélessége 0,9 méter, mélysége legalább 2 méter
ac) Kettős sír mérete: hossza 2,1 méter, szélessége 1,9 méter, mélysége legalább 2 méter
ad) Sírboltok méretei: kétszemélyes: hossza 2,5 méter, szélessége 2 méter, mélysége 2,3
méter. További személyek temetése esetén a szélessége 0,6 méterrel, a mélysége 0,3 méterrel
nő
ae) Gyermeksír hossza: 1,3 méter, szélessége 0,6 méter, mélysége 2 métertől 2,5 méterig
terjedhet
af) Szociális parcellában földbe temetett urna hely hossza 0,80 m, szélessége 0,60 m,
mélysége legalább 1,00 m
b) Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felületre kerülő koporsó
aljzata legalább 160 cm mélyégbe kerüljön.
c) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 méter
d) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló - anyaggal
burkolni lehet.
e) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírgödröt, hogy a felületre kerülő koporsó
aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön.
f) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
(4) Hamvasztásos temetés esetén Urna földbe temetése esetén az urnás sírhelymérete
általában 80X60 cm, mélysége legalább 1 méter.
5. Kötelező nyilvántartások vezetése
7.§ (1) A felekezeti egyházak a Törvény által meghatározott tartalommal nyilvántartó
könyvet és sírbolt könyvet vezetnek.
(2) A temetői nyilvántartásokat megsemmisíteni nem szabad.
(3) A nyilvántartások jogszabályi feltételeinek meglétét a jegyző ellenőrzi.
(4) A temetőről készített térképet ( vázrajzot) a ravatalozó ajtajára ki kell függeszteni, melyet
a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.
6. Temetkezési szolgáltatások
8.§ (1) Teljes körű temetkezési szolgáltatás a temetésfelvétel, a halott szállítás, az elhunyt
temetést való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás,
a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak
szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.
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(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljes körűen vagy önállóan is végezhetők (a
továbbiakban temetkezési szolgáltatás)
(3) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
(4) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem
alkalmazhat.
7. Temetői munkák
9.§ (1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető
üzemeltetőjének be kell jelenteni.
(2) A temetkezési szolgáltatást végzők kötelesek betartani a temető szabályzatában előírt
feltételeket.
(3) A hozzátartozók bármilyen díszítési, ápolási munkát elvégezhetnek a síron, ezen kívül
minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be
kell jelenteni.
(4) A temetőben munkát végző vállalkozók tevékenységükkel a szertartások rendjét nem
zavarhatják, a látogatók kegyeleti értéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető
infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
(5) Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, külön jogszabályban meghatározott
esetekben és módon építési engedéllyel építhető.
8. A temető nyitvatartási rendje
10.§ A temető nyitva tartása nincsen korlátozva.
9. Ravatalozás
11.§ (1) Ravatalozni csak a temető ravatalozójában szabad.
(2) A ravatalozóban az elhunytat a temetést megelőző 6 órában lehet elhelyezni.
(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább 1,5 órával ki kell nyitni.
(4) A ravatalozó rendszeres takarításából és szükség szerinti fertőtlenítéséről a Református
egyház temetőgondnoka gondoskodik.
10. A temető rendjének felügyelete, temetkezési tevékenység felügyelete
12.§ (1) A Temetőgondnok látja el a temető, a tisztán és rendben tartását, a temető rendjének
felügyeletét.
(2) A Református egyház temetőgondnoka gondoskodik a ravatalozó tisztán és rendben
tartásáról, továbbá gondoskodik ravatalozás esetén a ravatalozó kinyitásáról, ügyeli a temetés
és a szertartás lebonyolítását, a temetőben folyó munkát.
13.§ (1) Tilos:
a) a temetőbe kutyát bevinni, a vakvezető kutya kivételével,
b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot
beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot
elszállítani,
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb
helyen lerakni,
d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt, avart a temetőben elégetni,
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e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók
kegyeleti érzéseit megsérteni,
f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni,
g) 14 éven aluli gyermeket felnőtt felügyelete nélkül a temetőbe engedni,
h) a temetőben égő gyertyát és mécsest felügyelet nélkül hagyni.
12. Szociális temetés
14. § (1) A szociális temetéseknek a koporsós és urnás temetések esetében egyaránt az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott helyrajzi számon lévő temető ad helyet.
(2) Szociális temetést az elhunyt személy eltemettetője írásban a Cecei Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhet, amennyiben az elhunyt utolsó ismert
lakóhelye Cece. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő azon nyilatkozatát,
hogy az eltemettető vagy az általa felkért személy mely temetkezési szolgáltatásokat
vállalja.
(3) A szociális temetés igénybejelentését ezen rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon
kell megtenni.
(4) A szociális temetés igénylését követő egy munkanapon belül az igénybejelentést a Cecei
Közös Önkormányzati Hivatal a temető üzemeltető részére továbbítja.
III. FEJEZET
11. Kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei,
végrehajtási szabályok
15. § (1) Aki a jelen rendeletben megállapított rendelkezéseket megszegi, megszegése miatt
hivatalból eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e
rendeletben meghatározott eltérésekkel.
(2) A rendelet szabályainak megszegése miatti eljárásban az elkövetőre közigazgatási bírság
szabható ki.
(3) A rendelet szabályainak megszegése miatti eljárásban közigazgatási bírság kiszabására a
Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.
16.§ (1) A rendelet szabályainak megszegése miatti az elkövető százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha
önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az eljáró ügyintéző erre
vonatkozó felhívására igazolja.
(4) A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján, a közigazgatási bírság
kiszabása kivételesen mellőzhető.
(5) A rendelet szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot készpénz
átutalási megbízáson vagy banki utalással Cece Nagyközség Önkormányzatának 1040294650515755-86891009 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni az elsőfokú határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
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VI. FEJEZET
13. Záró rendelkezések
17.§ (1) Az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999.(X.01.)Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet 2014. január 01-én lép hatályba.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és temetkezések
rendjéről szóló 6/2001.(IV.01.)ÖR. rendelet és az azt módosító 1/2005. (II.16.) Ör. rendelet,
valamint 8/2005. (VII.06.) ÖR. rendelet, 19/2009.(XII.17.)ÖR. rendelet.

Varga Gábor
Polgármester

Albert Zsuzsanna
Jegyző

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Cece, 2013. december 30.

Albert Zsuzsanna
Jegyző
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1. melléklet a 21/20013.(XII.30.)önkormányzati rendelethez
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről: Cece Nagyközségi Önkormányzata (7013, Cece Deák F u. 13.),
képviselő: Varga Gábor polgármester, másrészről: Cece Református Egyházközség (7013,
Cece Deák F. u. 42.) , képviseli: Szabó Péter és Szabó Péterné lelkész, harmadrészt: Cece
Római Katolikus Egyházközség (7013, Cece Deák F. u. 1.) képviseli: Kallós Péter plébános
között az alulírott helyen és időpontokban az egyházak tulajdonában lévő Cece 1105, 1106,
1108, 1109 helyrajzi számú temető fenntartása, üzemeltetése tárgyában az alábbi
feltételekkel:

1.

Felek megállapodnak abban, hogy Cece Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény ( továbbiakban : Törvény) által rögzített
kötelező közszolgáltatási feladatát az egyházak tulajdonában lévő temetőben látja el. Az
önkormányzat részére - a Törvény 20. § (2) bekezdésében rögzített kötelezettség
fennállása esetén – az egyházak a temetéshez szükséges területet biztosítják, mégpedig
az igény jelentkezésekor a soron következő sírhely biztosításával.

2.

Az önkormányzat részre biztosított sírhelyen történő temetés esetén a sírhely
megrendelése, megváltása a tulajdonos egyháznál történik.

3.

Felek rögzítik, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ravatalozót az egyházak a
temetkezési szertartások lebonyolításához a szabályok betartásával használhatják. A
ravatalozó épületének karbantartásáról, szükség szerinte felújításáról az önkormányzat
gondoskodik. A ravatalozó épületének takarítását a felek együttes megállapodása
alapján a Református egyház temetőgondnoka látja el.

4.

A sírhelyek megváltási díját a temető tulajdonosok szedik és gondoskodnak a temető
tisztántartásáról, kivéve a ravatalozó melletti területet, melynek tisztántartását,
gyomtalanítását és síkos mentesítését az önkormányzat végzi.

5.

Az önkormányzat továbbá gondoskodik:
- a temetőben lé vő vízvezeték- hálózat üzemeltetéséről,
- közüzemi díjak fizetéséről,
- szemétszállításról

6.

Az egyházak továbbá gondoskodnak:
- az önkormányzat helyi rendelete által meghatározott nyilvántartások
vezetéséről, megőrzéséről,
- sírhelyek megváltási díjának beszedéséről.

7.

A temető használatával kapcsolatban felmerülő panaszok intézése a tulajdonos
egyházaknál történik. Véleményeltérés esetén a jegyző jogosult a panaszt orvosolni.
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8.

A megállapodás felülvizsgálatára jogszabályi változás, vagy a megállapodásban
foglaltak eltérésére esetén kerül sor.

9.

Az egyházak képviselői a helyi rendelet előkészítésében részt vettek, annak tartalmát
elfogadják, a helyi rendelet esetleges módosítása esetén fenntartják jogukat sz előzetes
egyeztetésre.

10.

A szerződést bármelyik fél felmondhatja tárgyév végével, három hónapos felmondási
idővel.

11.

Jelen együttműködési megállapodás mellékletét képezi a temetőgondnok alkalmazására
kötött szerződés, valamint a temetőben lévő szemét elszállítása tárgyában kötött
szerződés.

12.

A megállapodásból eredő vitás kérdéseket felek együtt, egymás között rendezik,.
Egyezség hiányában a vitás kérdések rendezése tárgyában a Székesfehérvári Városi
Bíróság illetékességét jelölik meg.

13.

Jelen megállapodás 2014. .................-től érvényes, határozatlan időre szól.

Cece, 2014. .....................

Kallós Péter
plébános

Szabó Péter és Szabó Péterné
lelkész

Varga Gábor
Polgármester
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2. melléklet a 21/20013.(XII.30.)önkormányzati rendelethez
I. Sírhelymegváltási és újraváltási díjak a Református temetőben

a.)

egyes sírhely

25 év

10.000.-forint

b.)

kettős sírhely

25 év

12.000.-forint

c.)

rátemetés

25 év

------------------

d.)

gyermeksírhely

25 év

------------------

e.)

sírbolt (kripta)

25 év

15.000.-forint

II. Sírhelymegváltási és újraváltási díjak a Katolikus temetőben
a.)

egyes sírhely

25 év

4.000.-forint

b.)

kettős sírhely

25 év

6.000.-forint

c.)

rátemetés

25 év

-----------------

d.)

gyermeksírhely

e.)

sírbolt (kripta)

25 év
60 év

----------------7.000.-forint
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3. melléklet a 21/20013.(XII.30.)önkormányzati rendelethez

Kérelem
Szociális temetés igényléséhez
Alulírott
Név (születési név is) …………………………………………………………………………...
Születési helye, ideje:………………………..…………………………………………………
Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………..szám alatti lakos, mint
eltemettetésre kötelezett szeretném kérni az önkormányzattól a szociális temetés
igénybevételét az alábbi elhunyt személy eltemettetéséhez:
Elhunyt személy neve (születési név is):……………………………………………….………
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..
Bejelentett lakcíme:…………………………………………………………………………….
Halál bekövetkezett időpontja:…………………………………………………...………...…
Nyilatkozatozom, hogy a következő temetkezési szolgáltatásokat magam végzem el
igen

nem

igen

nem

a) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), igen

nem

b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,
c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül,
d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés
*A megfelelő rész aláhúzandó!

nem
nem
nem

vagy az általam felkért személy közreműködésével, végzem el:

igen
igen
igen

Az általam felkért személy neve: ……………………………………………….…………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..
Személyi igazolvány száma:…………………………………………………………………...
Lakcíme:………………………………………………………………………………….…….
Büntetőjogi felelőségünk tudatában, kijelentjük, hogy a szociális temetés igénybevétele
során nem ajánlunk fel, illetve a személyes közreműködés esetén pedig nem fogadunk el
semmilyen ellenszolgáltatást,
Kérelmemet az alábbiakkal indokolom:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………, 20……………………
…………………………
eltemettetésre kötelezett

………………………..
eltemettetésre kötelezett
által felkért személy

Kötelezendően csatolandó melléklet: Halotti anyakönyvi kivonat vagy Halott vizsgálati
bizonyítvány

