ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezési tevékenységről
(a 19/2014. (XII. 4.) és 14/2017. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva)

Hatályos 2017. augusztus 24. napjától
Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a temetőkről és a temetkezésrő1 szóló 1999. évi XLIII.
törvény 6.§ (4) bekezdésében foglaltakra - az alábbiak szerint szabályozza a temető használatának
rendjét és a temetkezési tevékenységet - Onga városban.
Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet hatálya a város területén lévő köztemetőre terjed ki.
(2) A temető fenntartója: Onga Város1 Önkormányzata, kezelője a Polgármesteri Hivatal.
(3) A temető belső rendjérő1 a temető üzemeltetésére megkötött szerződés alapján az üzemeltető
útján az általa megbízott temetőgondnok gondoskodik.
(4) A temető és annak létesítményei folyamatos karbantartását az 1999. évi XLIII. törvény 13.§ában foglaltaknak megfelelően biztosítani kell. A temető park jellegét meg kell őrizni, kezelni,
gondozni, szükség esetén fásítani kell.
Értelmező rendelkezések
2.§
(1) E rendelet alkalmazásában - az 1999. évi XLIII. törvény 3.§-a értelmében:
a.) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illető1eg a temetőnek az a része,
amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
b.) temetési hely: a köztemetőben létesített sírhely, sírbolt.
c.) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló
önkormányzati tevékenységek összessége.
A temetés
3.§
(1) A temetés módjára vonatkozó előírásokat az 1999. évi XLIII. törvény 19.§-a szabályozza.
(2) A felravatalozás a ravatalozó helyiségben, vagy a hozzátartozók kívánságára a ravatalozó előtti
téren történik.
(3) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt minimum 1 órával ki kell nyitni és a gyászolók
rendelkezésére kell bocsátani.
(4) A halottakat a temetésig - az elhunyt biológiai állapotától függetlenül hűtőkamrában kell
elhelyezni.
(5) A sírásást, a betemetést és az ezzel járó egyéb tevékenységet az 1999. évi XLIII. törvény 1920.§-ai szabályozzák.
(6) A temetéssel kapcsolatos mindennemű szolgáltatás - szállítás, ravatalozás, temetés - a kegyeleti
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Módosította a 19/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. december 5.
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előírások szigorú betartásával végezhető.
Sírhelyek, sírboltok használati ideje
4.§
(1) Az egyes sírhelyek használati ideje 25 év. A további használati jogot újraváltással lehet
biztosítani. A temetési hely felett - az 1999. évi XLIII. törvény 22.§ (1) bekezdése értelmében az rendelkezik, aki megváltotta.
(2) Kettős sírhely használati ideje az utolsó betemetés napjától számított 25 év. Ha a sírhely
megváltásától számított 25 év alatt nem történik második betemetés, a sírhely használati jogát
csak újraváltással lehet biztosítani.
(3) A sírhelyek kifalazásuk esetén sírboltnak minősülnek, ezért ezekre a sírboltokra vonatkozó
előírásokat kell alkalmazni.
(4) A sírboltok (kripta) használati ideje 50 év.
Sírhelyek és temetői szolgáltatások díja
5.§ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
hk.
hk.
hk.
ravatalozó használata
5.290.-Ft
hk.
sírmegváltás
13.230.-Ft
hk.
egyéb vállalkozók által a temetőben végzett - engedélyezett - munkálatok
19.425.-Ft
idejére fizetendő energia, ill. vízdíj síremlékenként
egyéb vállalkozók által a temetőben végzett - engedélyezett munkálatok idejére fizetendő óvadék:
20.950.-Ft
- síráttisztítási munka idejére fizetendő óvadék:
2.760.-Ft
alapravatalozás díja:
9.920.-Ft
Egy személyes sírhely
17.325-Ft
sírfelbontás
11.550.-Ft
kriptahely
47.250.-Ft
kriptahely megváltása
39.690.-Ft
A fizetendő díj az ÁFA-t nem tartalmazza.

A temető rendje
6.§
(1) A temetőt térképvázlaton sírhely táblákra, a sírhely táblákat sírhelysorokra kell osztani és
sorszámmal ellátni.
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5/2003.(III.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2003. március 12-én lépett hatályba.
21/2003.(XII.10.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2003. december 10-én lépett hatályba.
4
16/2004.(XII.15.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2004. december 15-én lépett hatályba.
5
22/2005.(XII.14.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2005. december 14-én lépett hatályba.
6
16/2006.(XII.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2006. december 12-én lépett hatályba.
7
20/2007.(XII.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2007. december 12-én lépett hatályba.
8
20/2008.(XII.10.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2008. december 10-én lépett hatályba.
9
23/2009.(XII.09.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2009. december 09-én lépett hatályba.
10
21/2010.(XII.15.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2010. december 15-én lépett hatályba.
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Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2011. (XII.14.) sz. önkormányzati rendeletével módosított szöveg.
Hatályos 2012. 01. 01.
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Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XII.12.) önkormányzati rendeletével módosított szöveg.
Hatályos 2012. 12.12.
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Módosította a 19/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. december 5.
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(2) A temetőben a temetkezésre használt helyek:
a.) egyes sírhelyek;
b.) kettős sírhelyek;
c.) sírboltok (kripta);
d.) közéleti személyek sírhelyei.
(3) A temetkezésre használt helyért e rendelet 5.§-ában megállapított díjat kell fizetni.
(4) A díjakat a temetést, kihantolást ill. a rátemetést megelőzően kell befizetni a kezelő részére.
(5) A temetési helyek felett a fenntartó rendelkezik, így az magánszemélyek között csere, adásvétel,
öröklés tárgyát nem képezheti.
(6) Jeles közéleti személyek temetési helyét a Képviselőtestület jelöli ki és az abba történő
temetésre a Polgármester ad engedélyt. E temetési hely után díj nem fizetendő.
Közéleti személyek részére kijelölt sírhelyek örök jellegűek, a temető fennállásáig
fennmaradnak.
(7) A (6) bekezdésben megjelölt temetési helyekre a hozzátartozók temetését a Polgármester
engedélyezi.
(8) A temetési helyek mérete:
hossza szélessége
mélysége
egymástól való távolsága
egyes sírhely
210 cm 90 cm
180 cm
60 cm
rátemetés tervezés esetén
210 cm 90 cm
240 cm
80 cm
kettős sírhely
210 cm 190 cm
180 cm
60 cm
rátemetés tervezés esetén
210 cm 190 cm
240 cm
80 cm
7.§
A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.
A temetőre vonatkozó kötelező nyilvántartások vezetése
8.§
(1) A temető üzemeltetője a gondnok útján az 1999. évi XLIII. törvény 18.§ (1) bek.-e
értelmében a következő nyilvántartásokat vezeti:
a.) nyilvántartó könyvet;
b.) sírbolt könyvet.
(2) A nyilvántartó könyv kötelező adattartalmát az 1999. évi XLIII. törvény 18.§ (2) bekezdése
szabályozza.
(3) A sírbolt könyvet a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal kell vezetni a sírbolt
számának feltüntetésével. A sírbolt könyv vezetésére vonatkozó részletes szabályokat az 1999.
évi XLIII. törvény 18.§ (2) - (3) bekezdése tartalmazza.
Síremlékek, sírboltok
9.§
(1) A síremlékek szabályszerű felállítását (átépítését, felújítását, lebontását) a temető kezelője
ellenőrzi. A síremlék, vagy sírkeret nem terjedhet túl a sírhely megállapított területén.
(2) Síremlékek, sírszegélyek alá betongerendák elhelyezése kötelező. Sírkeret készítése esetén az
anyag, sablontárolás, betonkeverés csak a temető e célra kijelölt helyén végezhető.
(3) A temető kezelője a fenti munkákhoz való hozzájárulást csak akkor adhatja meg, ha a kivitelezői
munkával megbízott vállalkozó a munkával okozott esetleges kár, illetve törmelék
elszállításának költségét, továbbá az igénybevett energia, víz, terület díja utólagos
elszámolásának biztosítékaként e rendelet 5.§-ában megállapított összeget fizet.
(4) A sírbolt (kripta) a sír fölé emelt síremlék karbantartásáról, helyreállításáról saját költségére a
létesítő, illetve annak megbízottja köteles gondoskodni. Sírboltok építése esetén anyagtárolás,
beton és habarcskeverés csak a temető kezelője által kijelölt területen végezhető.
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(5) A temető kezelője az építési munkához való hozzájárulást csak akkor adhatja meg, ha a
kivitelezői munkával megbízott vállalkozó az építési munkával okozott esetleges kár, törmelék
elszállításának költségét, továbbá az igénybevett energia, víz, terület díja utólagos
elszámolásának biztosítékaként e rendelet 5.§-ában megállapított összeget fizet.
(6) A sírboltot a sírbolthely megváltásától számított két éven belül ki kell építeni. Ha a kiépítés nem
történik meg, a temető kezelője jogosult a sírbolt helyét újra értékesíteni, és 10 %-os kezelési
költség levonásával a befizetett díjat visszatéríteni. Ha a kiépítést megkezdték, de nem fejezték
be, a temető kezelője legfeljebb egy évig terjedő halasztást engedélyezhet. A póthatáridő
eredménytelen elteltével a temető kezelője a befejezetlen sírbolttal együtt a
sírhelyet értékesítheti és az eladásból származó díjat 5 % kezelési költség levonásával az
építtetőnek kifizeti.
(7) A létesített sírboltokban 2-6 koporsó helyezhető el.
(8) A sírboltok előírt méretei:
hossza
szélessége
mélysége
belső méretek:
kettő koporsóra
250 cm
150 cm
190 cm
négy koporsóra
250 cm
200 cm
220 cm
hat koporsóra
250 cm
250 cm
250 cm
felszíni méretek:
kettő koporsóra
300 cm
200 cm
300 cm
négy koporsóra
300 cm
250 cm
300 cm
hat koporsóra
300 cm
300 cm
300 cm
A sírboltok egymástól való távolsága 80 cm.
(9) A sírbolt tulajdonosa az, aki a használati díjat megfizette és tulajdonosi minőségében a temető
nyilvántartó könyvébe bejegyeztette magát.
Temetői munkák
10.§
(1) A temetőben a sírhant magassága 50 cm lehet. A sírokra olyan növény ültethető, amely a sír
körüli utakon a közlekedést nem zavarja. Fákat és nagyobb fajta cserjéket csak a temető
kezelőjének engedélyével, az általa kijelölt helyre lehet ültetni. A temető területén engedély
nélkül ültetett, ill. 2 m magasságot meghaladó növények, valamint a nem kezelt növények
eltávolítását a temető kezelője elrendelheti, melynek igazoltan felmerült költségeit a sír
gondozására kötelezettel megtéríttetheti. A sírok körüli területek gondozása a hozzátartozó
kötelessége. A temetőben lévő közlekedési utak rendbetétele a gondnok feladata.
14
(2) A köztemetőben a sírok, kriptahelyek kiásása kizárólagosan az üzemeltető feladata.
(3) Az egyéb vállalkozók által fizetett energiadíjat, valamint a beszedett ravatalozóhasználati díjat
az üzemeltető az önkormányzat pénztárába köteles befizetni.
(4)15 Az 5.§ 9.) - 10.) pontjai szerinti díjak 100 %-ban, a 8.) pont szerinti díj 50 %-ban a temető
üzemeltetőjét illetik meg.
Vegyes és átmeneti rendelkezések
11.§
(1) A temetőt a látogatók részére nyitva kell tartani:
április 1. - szeptember 30. között naponta

06 -20 óráig

október 1. - március 31. között naponta

07 - 17 órái

14
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Módosította a 14/2017. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. augusztus 24. napjától.
5/2003.(III.12.) Onga ÖK. sz. rendelettel módosítva, 2003. március 12-én lépett hatályba.
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(2) A temetőben tilos minden olyan magatartás, mely a kegyeleti érzést sértheti és a látogatókat
megbotránkoztathatja.
(3) A temető területén tüzet rakni, szemetet égetni csak az e célra kijelölt helyen szabad.
(4) Kegyeleti gyertya, mécses gyújtása engedélyezett, azonban azokat záróra előtt, vagy a
távozáskor el kell oltani.
(5) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorú,
sírlámpa, virág stb.) helyezhet6k el.
(6) A temetőben elhelyezett tárgyak, ill. a sírok, síremlékek megrongálásáért, eltulajdonításáért a
temető fenntartója nem tartozik anyagi felelősséggel.
(7) A temető épületeinek és azok tartozékainak, sírok, síremlékek, parkok és növényzet rongálás a,
be szennyezése tilos.
(8) A temető terül esetén talajt és gyepet engedély nélkül felásni és bárhová elvinni tilos.
(9) A sírok gondozásával kapcsolatban keletkezett hulladékot csak a temető kezelője által kijelölt
területen szabad elhelyezni. A temető kezelője gondoskodik az összegyűjtött hulladék, szemét
rendszeres elszállításáról.
(10) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat. Az általa okozott
esetleges kárért a felügyeletet ellátó személyfelelős.
(11) A temető területére gépjárművel, motorkerékpárral, kerékpárral behajtani, ill. ott közlekedni
tilos. Kivételt képeznek a temetkezési szolgáltatással, ill. a temető fenntartásával összefüggően
közlekedő járművek.
(12) Kutyát és egyéb állatot a temető területére bevinni tilos.
Szabálysértések
12.§ 16 hk.
Záró rendelkezések
13.§
Ezen rendelet 2000. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.
A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/1999.(III.30.) sz. rendelettel- módosított 8/1994.IX.19.) sz. rendelet, valamint a sírhelyek és
temetői szolgáltatások díjának megállapítása tárgyában hozott 77/1999.(XII.8.) sz. Képviselőtestületi határozat.
Farkas Lászlóné
jegyző

Madzin Tibor
polgármester
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Onga Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2012. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendeletével hatályon
kívül helyezve. Hatályos 2012. 04. 18.
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