JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2009. /X.01./
RENDELETE
A temetőkről és a temetkezésről
( egységes szerkezetben)
Jászszentandrás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. paragrafus /1/ bekezdésének, és a 41.
paragrafus /3/ bekezdésének a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Jászszentandrás községben lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló,
működő temetőre terjed ki, ahol az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó
törvényi kötelezettségét teljesíti.
A temető pontos címe: Jászszentandrás, Mártírok út 34.
A temető területe: 1 ha 9012 m2 hrsz.: 389.
2. §
A temető tulajdonosa Jászszentandrás község Önkormányzata. Jászszentandrás község
Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartásáról saját maga
gondoskodik, temetőgondnok foglalkoztatásával. A teljes körű temetkezési szolgáltatásról
szolgáltatási szerződés keretében a lUSTA Temetkezési Szolgáltató SELENA Kft szolgáltató
bevonásával gondoskodik.
Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatba vétele
3. §
A temető létesítésére bővítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a.
temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
Temetési helyek
4§
(1)

A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet
1 .számú melléklete tartalmazza.

(2)

A köztemetőben rendelkezésre álló sírhelyek: koporsós, hamvasztásos.

(3)

A rendelkezésre álló temetési helyek
szélessége: 0,9~ 1,9 m
hosszúsága: 2,1 m
egymástól való távolsága: 0,6 m
1

A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre
kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
(4)

A temetési hely feletti rendelkezési jog:
sírhelyenként
25 év
urnasírhely, urnafülke esetén 25 év

(5)

A temetési hely feletti rendelkezési jog a /6/ bekezdésben foglalt kivétellel
meghosszabbítható /újraváltható /.

(6)

A meghosszabbítás megtagadható, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet
átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni.

(7)

Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás
hiányában, lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.

(8)

A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét külön
önkormányzati rendelet állapítja meg.

(9)

Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye urnasírhely.
A sírhelyre 4 db urna helyezhető.
Sírjel alkalmazásának szabályai
4/A. § 1

(1) A köztemetőben a temetési helyek megjelölésére síremlék, kereszt, fejfa (továbbiakban: sírjel) használható,
illetőleg létesíthető.
(2) A sírjel tulajdonosa köteles gondoskodni annak állagmegóvásáról, környezetének tisztántartásáról.
(3) A sírjel nem foglalhat el nagyobb területet a sírhelyek méreténél, magasságának a parcella képéhez kell
igazodnia.
(4)A síremlék helyét minden esetben a temetőgondnok tűzi ki.
(5)A köztemetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temezőgondnoknál
történő előzetes bejelentés után - figyelemmel a temetőszabályzatban foglaltakra – lehet.
(6) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem
szabad. E szabályt meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. A sírjelek elhelyezésénél, kialakításánál
figyelemmel kell lenni a parcella rendjére, továbbá törekedni kell a természetes anyagok használatára.
(7) A síremlék az építtető tulajdona, annak karbantartásáért, balesetveszélytől mentes állapotának megőrzéséért
az építtető felel.

A temető fenntartása és üzemeltetése
5. §
(1)
1

Jászszentandrás község önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a
temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények., közművek, egyéb
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tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldterületek
karbantartásáról, szükségszerinti felújításáról maga gondoskodik, illetőleg a
szolgáltatási szerződés keretében meghatározott feladat ellátás alapján a szolgáltató.
(2)

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás mértéke: térítésmentes

(3)

A temetői létesítmények, szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltató
által fizetendő díj mértéke. Térítésmentes
A köztemető infrastrukturális létesítményei
6. §

A tulajdonos köztemetőt fenntartó Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az
alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel
rendelkezik: ravatalozó épület benne: ravatalozó helyiség, hűtőház, boncterem. Ezen kívül a
vízvételi lehetőséget közkifolyók, ásott kutak biztosítják. A ravatalozóhoz szilárdburkolatú út
vezet.
A temető üzemeltetése
7. §
(1)
(2)

Az érintettek a sírok gondozását, díszítését bejelentés nélkül végezhetik. Ezen kívül
minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető fenntartójának. / pad
elhelyezése, fa ültetése/
a)A temetőben munkáját végző vállalkozó /kőfaragó, temetkezési szolgáltató/
tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani.
b)Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem
sérthetik, a szomszédos sírokban a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem
okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.
A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése
7/A.§2

(1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti
jelleget nem sértő kegyeleti tárgyak (virágtartó, sírlámpa, koszorú, mécses, ), és növények
helyezhetők el.
(2)Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket a temető
üzemeltetője eltávolítja, illetőleg az elhelyezővel eltávolíttatja.
(3) Fát, cserjét a temető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez – de az
üzemeltetőnek be kell jelenteni – a sírra ültetett azon örökzöld, amely teljes kifejlettségében
nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél.
(4) A sírhely, a kegyeleti tárgyak, növények gondozása során a szomszédos temetési hely
nem sérülhet. „
A temető rendje
8. §
2
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(1)

A temető látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja.

(2)

A temetőt nyitvatartási időben bárki korlátózás nélkül látogathatja, a sírokat
gondozhatja.
Nyitvatartási idő:
március 0l-től - szeptember 30-ig
07-19
óráig
október 01-től - február 28-ig
08-l 6 óráig

(3)

A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. A
temetőben és közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a
kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat
megbotránkoztatja.

(4)

Kutyát vakvezető kutya kivételével a temetőbe bevinni tilos.

(5)

A temető látogatása és a temetési hely gondozásához igénybe vett öntöző víz
használata díjtalan.

(6)

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési, vagy bontási munkát megkezdeni vagy
a bontási anyagot elszállítani csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési
hulladékot a vállalkozónak a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítania.

(7)

A temetőbe járműveI behajtani és azzal közlekedni csak a fenntartó írásos
engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a
temetőbe való behajtásra.

(8)

Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani,
tilos.

(9)

A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A
temetőben keletkezett hulladék elszállításáról a szolgáltató gondoskodik.

(10)

A temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását /,síkosság
mentesítést és hó eltakarítást is/ a szolgáltató végzi.

(11)

A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.

(12)

A temetőgondnok munkaköri leírás alapján látja el feladatát.
Záró rendelkezések
9. §

(1)3
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet 2009. október 01-én lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg A Temetőkről és a temetkezésről szóló
12/2000 (XI.30.) ÖR hatályát veszti.
E rendelet a belső paci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.”

Kelt: Jászszentandrás önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 01-i ülésén.
3

Hatályon kívül helyezte: 13/2012 ( V.31.) ÖR 6.§ (2) d.) Hatályos: 2012 VI.1-től
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Banka Ferenec sk.
polgármester

Márkus Erika sk.
körjegyző
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